MKEH-50

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye
kijelölt szervezeteknek
− a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti −

közzétételéről

Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a
kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM
rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a
kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm.
rendelet 15. § b) pontja alapján az

ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.
(2000 Szentendre, Dózsa György u. 26.)

az MKEH-PMFH-18-11/2015/K számú határozatban foglaltak értelmében – az építési
termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU Európai Parlamenti és
Tanácsi rendelet szerinti  a termékek teljesítményállandóságának értékelése és ellenőrzése
tevékenység folytatására 2016. január 4. napjától jogosultságot szerzett az alábbi
megfelelőségértékelési terület tekintetében:
Határozat

Termékcsalád, termék/ tervezett
felhasználás
96/579/EK Forgalmi kellékek (1/2)
Úti lámpaoszlopok:
(forgalmi kellékek területei)

TÁÉE
rendszere*

Műszaki specifikáció

Terméktanúsító EN 40-4:2005
Szervezet
EN 40-4:2005/AC:2006
(1 rendszer)

97/740/EK Falazat és ezzel kapcsolatos
termékek (1/3)
I. kategóriájú falazategységek
(falakban, oszlopokban és
válaszfalakban)

ÜGYE Tanúsító EN 771-1:2011
EN 771-2:2011
Szervezet**
EN 771-3:2011
(2+ rendszer)
EN 771-4:2011
EN 771-5:2011
EN 771-6:2011

97/740/EK Falazat és ezzel kapcsolatos
termékek (1/3)
Gyárban gyártott, tervezett
építészeti
habarcsok
(falakban, oszlopokban és
válaszfalakban)
97/740/EK Falazat és ezzel kapcsolatos
termékek (3/3)
Olyan beépített hőszigetelő
anyagokat tartalmazó falazat
egységek, amelyeket arra a
felületre helyeztek el, amely tűz
hatásának lehet kitéve

ÜGYE Tanúsító EN 998-2:2010
Szervezet**
(2+ rendszer)

Vizsgáló
laboratórium
(3 rendszer)

EN 15824:2009

Vizsgáló
laboratórium
(3 rendszer)

EN 13813:2002

(olyan falakban és
válaszfalakban, amelyekre tűzzel
szembeni viselkedésre vonatkozó
előírások vonatkoznak)
97/808/EK Padlóburkolatok (2/2)
Padlóaljzat-anyagok
(beltéri használatra)
98/214/EK Fémből készült szerkezeti
anyagok és segédanyagok (2/4)
Fémből készült rúdszerkezetek
Felületkezelt, fémből készült
termékek, mint például nem
párhuzamos övű rácsos tartók,
párhuzamos övű rácsos tartók,
oszlopok, lépcsők, cölöpalapok,
tartócölöpök és szádfalak,
méretre vágott szelvények
bizonyos alkalmazásokra
tervezve, valamint sínek és
vasaljzatok.
Lehetnek védelem nélkül vagy
korrózió elleni bevonattal
védetten, és készülhetnek
hegesztett vagy nem hegesztett
módon.
(keretszerkezetekhez és
alapozásokhoz történő
felhasználásra)

ÜGYE Tanúsító EN 1090-1:2009
Szervezet**
EN 1090-1:2009 +A1:2011
(2+ rendszer)

99/94/EK

Előre gyártott normál/
könnyűsúlyú/ autoklávozott
porózusbeton termékek (1/1)
Előre gyártott normál/
könnyűsúlyú/ autoklávozott
pórusbeton termékek
(szerkezeti felhasználásra)

ÜGYE Tanúsító EN 1168:2005+A3:2011
Szervezet**
EN 12794:2005+A1:2007
(2+ rendszer)
EN
12794:2005+A1:2007/AC:2008
EN 12843:2004
EN 13224:2011
EN 13225:2013
EN 13693:2004+A1:2009
EN 13747:2005+A2:2010
EN 13978-1:2005
EN 14843:2007
EN 14844:2006+A2:2011
EN 14991:2007
EN 15037-1:2008
EN
15037-2:2009+A1:2011
EN 15050:2007+A1:2012
EN 15258:2008

99/470/EK Építőipari ragasztóanyagok (1/2)
Csemperagasztók

Vizsgáló
laboratórium

EN 12004:2007+A1:2012

(épületekben és
(3 rendszer)
más építményekben
belső és külső felhasználásra)
99/470/EK Építőipari ragasztóanyagok 2/2)
Csemperagasztók
(tűzvédelemmel
kapcsolatos rendelkezések
hatálya alá tartozó felhasználásra)

Vizsgáló
laboratórium

EN 12004:2007+A1:2012

(3 rendszer)

99/471/EK Helyiségfűtő berendezések (1/2)
Szilárd és folyékony tüzelésű
helyiségfűtő berendezések

Vizsgáló
laboratórium

(épületekben)

(3 rendszer)

EN 12809:2001
EN 12809:2001/A1:2004
EN 12809:2001/A1:2004/AC:2006
EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
EN 12809:2001/AC:2006
EN 12815:2001
EN 12815:2001/A1:2004
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2006
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
EN 12815:2001/AC:2006
EN 13229:2001

EN 13229:2001/A1:2003
EN 13229:2001/A2:2004
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2006
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
EN 13229:2001/AC:2006
EN 13240:2001
EN 13240:2001/A2:2004
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
EN 13240:2001/AC:2006
EN 14785:2006
* TÁÉE rendszere: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer.
** Üzemi gyártásellenőrzést tanúsító szervezet

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. január 20.
Az Európai Unióba NB 1417 számon bejelentett szervezet.
Az engedély visszavonásig érvényes.

